ZAPISNIK
Sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Visa, održane 28.studenog 2016. u prostorijama
Gradske vijećnice u Kulturnom centru u Visu, Viškog boja 13, s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI: Stipe Vojković, Silvija Bajsić Batinić, Dalibor Damjanović, Stjepan Poduje,
Luisa Radišić, Marija Mladineo, Damir Radica i Ante Linčir.
OPRAVDANO IZOČNI: Jasna Šiljić, Miće Radišić. Alen Galić.
POZVANI: Ivo Radica – gradonačelnik Grada Visa,
Antonia Uskok, zamjenica gradonačelnika Grada Visa,
Tamara Bilić Stojkovska – pročelnica JUO-a,
ZAPISNIČAR: Mirjana Sablić

SJEDNICA JE TONSKI SNIMLJENA
Uz ovaj Zapisnik su liste glasovanja po svakoj točki Dnevnog reda.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa, gospodin Stipe Vojković, pozdravlja sve vijećnike,
gradonačelnika Grada Visa, pročelnicu JUO-a te medije koji nazoče sjednici.
Utvrđuje se kvorum. Sjednici nazoči 8 vijećnika.
Od 8 nazočnih vijećnika u trenutku glasovanja, 8 vijećnika glasovalo „ZA“ predloženi
Dnevni red u cijelosti.
DNEVNI RED :
1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća;
2. Vijećnička pitanja, prijedlozi, informacije, razno;
3. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Građenje nerazvrstane
ceste Lučko brdo“ na području Grada Visa, unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
4. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja gradske
tržnice“ na području Grada Visa, unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014.-2020.
5. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija sportske
dvorane“ na području Grada Visa, unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014.-2020.

6. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja Vatrogasnog
doma“ na području Grada Visa, unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014.-2020.
7. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o zajedničkom financiranju
kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Visa
8. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
ruralnog naselja Rukavac
9. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ruralnog naselja Brgujac
10. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite
Grada Visa.
AD – 1 Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa, Stipe Vojković postavlja pitanje ima li netko
primjedbe na Zapisnik?
Primjedbi nije bilo te se konstatira se da je usvojen Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog
vijeća Grada Visa.
AD – 2 Vijećnička pitanja, prijedlozi, informacije, razno;
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa, Stipe Vojković daje riječ vijećnicima.
Ante Linčir se javlja za riječ te ukazuje kako, iako su projekti rive Luke i Kut te Prirovo blizu
kraja, još uvijek neke stvari nisu dovršene (kabeli koji vire, prazne „jerule“, nepričvršćene
klupe i sl.). Kad se uzme u obzir vrijednost ovih projekata, sramotno je vidjeti ove nedostatke.
Ističe kako je već u predsezoni pitao kada će biti dovršena riva na Kutu, odgovor još nije
dobio te sada želi znati za sva tri projekta kad će biti dovršeni.
Također, ako je moguće, želi da mu se za sljedeću sjednicu Vijeća u pisanom obliku dostavi
Prihod od sidrišta Stončica za ovu godinu jer prema informacijama kojim raspolaže ( te
ponavlja pitanje od prošlog puta), za ovu i prošlu sezonu nije napravljen promet ni upola kao
prije. Ove godine je investirano u Stončici te se sad dvostruko povećao broj„bovi“; ove
godine nije dostignut promet od prošlih godina, a može se reći da je ova godina bila
rekordna. Napominje da je prije bio običaj da na sjednicama prisustvuju direktori firmi
(Vodovoda, Gradine i sl.) i njih se direktno moglo pitati o svemu. Ne zna zašto to više nije
običaj, a smatra da su ovo pitanja koja su važna svima, a naročito onima koje on predstavlja
u vijeću.
Pod drugim pitanjem navodi kako je tijekom ovog ljeta na parkingu u Gradu Visu došla
inspekcija koja je utvrdila jako velike nedostatke te je zbog istih dobivena kazna. Želi znati
koji su to nedostaci, zašto su to nedostaci te kolika je kazna za nedostatke ( u pisanom obliku
na sljedećoj sjednici) ako na to, kao vijećnik, ima pravo.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa, gospodin Stipe Vojković, daje riječ gradonačelniku
Grada Visa, Ivi Radici, koji najprije pozdravlja sve nazočne.
Gradonačelnik se prvo osvrnuo na projekte riva Luka i Kut te iznosi kako projekti još ne
izgledaju onako bi na kraju trebali, slaže se s primjedbom Ante Linčira i misli da bi se sve to
trebalo urediti do sljedeće sezone.
Što se tiče drugog pitanja, odgovara na dio na koji može dati odgovor; ukoliko netko želi, na
sjednice se mogu pozvani svi direktori firmi kako bi se od njih mogli dobiti svi traženi
odgovori.
Za inspekciju na parkingu nije čuo, ali će se raspitati o točnosti podataka.
Luisa Radišić želi da direktor Gradine dostavi izvješće o carinskoj inspekciji koja je izvršila
kontrolu poslovanja „Gradine Vis d.o.o.“ pisanom obliku.
AD – 3 Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Građenje nerazvrstane ceste
Lučko brdo“ na području Grada Visa, unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.-2020.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa, gospodin Stipe Vojković, daje riječ zamjenici
gradonačelnika, Antoniji Uskok, koja se zahvaljuje i pozdravlja sve nazočne.
Koristi priliku kako bi dala jedno obrazloženje za sljedeće tri točke dnevnog reda; Agencija za
plaćanje poljoprivredi je trenutno raspisala mjeru 7.2. na koju bi Grad Vis prijavio građenje
„nerazvrstane ceste Lučko brdo“ (koja ide do budućih POS-ovih stanova). Jedan od uvjeta za
prijavu je i odluka predstavničkog tijela da se vidi slažu li se s prijedlogom za prijavu na
natječaj.
U najavi je i mjera 7.4. na koju Grad planira prijaviti projekte „ Rekonstrukcija gradske
tržnice“, „Rekonstrukciju sportske dvorane“ i „Izgradnja Vatrogasnog Doma“ te će i za ovu
mjeru biti potrebna odluka predstavničkog tijela.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Ante Linčir se javlja za riječ; budući da s istom agencijom „ima posla“ kroz
ribarstvo, pretpostavlja da su prijedlozi projekata gotovi bar u idejnom obliku u početku pa ga
zanima, npr. za rekonstrukciju tržnice, ima li Grad projekt bar u idejnom obliku i nekakva
rješenja ili ga tek treba početi raditi.
Zamjenica Gradonačelnika Antonia Uskok odgovara kako projekti postoje u idejnom obliku,
a Predsjednik Gradskog vijeća, Stipe Vojković iznosi da su isti već bili prezentirali dvaput
na „Medijskom ponedjeljku“.
Vijećnica Luisa Radišić bi htjela da se troškovnici za ove projekte dostave Gradskom vijeću
kada to bude moguće da se vidi koliko će biti ulaganje.
Gradonačelnik Ivo Radica iznosi kako će projekti, kad ih se bude prijavilo na natječaj,
premašivati iznose o kojima može odlučivati gradonačelnik te će se za svaki od ovih projekata
morati imati suglasnost Gradskog vijeća kad se bude mogla znati točna investicija.

Nakon obrazloženja nije bilo rasprave te Predsjednik Gradskog vijeća stavlja Odluku na
glasovanje.
SA 8 GLASOVA ZA ( Stipe Vojković, Silvija Bajsić Batinić, Ante Linčir, Dalibor
Damjanović, Damir Radica, Stjepan Poduje, Luisa Radišić, Marija Mladineo)

DONOSI SE

„Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Građenje nerazvrstane ceste Lučko brdo“ na
području Grada Visa, unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.“

AD – 4 Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja gradske
tržnice“ na području Grada Visa, unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.-2020.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu.
Rasprave nije bilo te se Odluka stavlja na glasovanje.

SA 8 GLASOVA ZA ( Stipe Vojković, Silvija Bajsić Batinić, Ante Linčir, Dalibor
Damjanović, Damir Radica, Stjepan Poduje, Luisa Radišić, Marija Mladineo)

DONOSI SE
„Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja gradske tržnice“ na području
Grada Visa, unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.“

AD – 5 Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija sportske
dvorane“ na području Grada Visa, unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.-2020.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu.
Rasprave nije bilo te se Odluka stavlja na glasovanje.

SA 8 GLASOVA ZA ( Stipe Vojković, Silvija Bajsić Batinić, Ante Linčir, Dalibor
Damjanović, Damir Radica, Stjepan Poduje, Luisa Radišić, Marija Mladineo)

DONOSI SE
„Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija sportske dvorane“ na
području Grada Visa, unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.“

AD-6 Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja Vatrogasnog
doma“ na području Grada Visa, unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.-2020.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu.
Rasprave nije bilo te se Odluka stavlja na glasovanje.

SA 8 GLASOVA ZA ( Stipe Vojković, Silvija Bajsić Batinić, Ante Linčir, Dalibor
Damjanović, Damir Radica, Stjepan Poduje, Luisa Radišić, Marija Mladineo)

DONOSI SE
„Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja Vatrogasnog doma“ na
području Grada Visa, unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.2020.“

AD- 7 Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o zajedničkom financiranju
kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Visa
Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ Gradonačelniku koji iznosi kako Zaključak proizlazi iz
sredstava Poreza na dohodak na poziciji Državnog proračuna RH; Ministarstva Regionalnog
razvoja i fondova EU. Ministarstvo mora je već otprije donijelo odredbu da se iz poreza na
dohodak izdvaja za kapitalne projekte za potporu Jedinicama lokalne samouprave na otocima
u cilju sufinanciranja tih projekata.
Za područje otoka Visa je otprije potpisala i kolegica iz Grada Komiže i gradonačelnik Visa i
tadašnji ministar mora, prometa i infrastrukture i sad je na nama da napravimo novi sporazum;
kolege iz Grada Komiže su na sjednici Gradskog vijeća donijeli takvu odluku.

Takva odluka mora biti zajednička i u njoj moraju biti navedeni svi projekti koji se odnose na
čitav otok Vis.
Uz Komižu, Grad Vis je u Zaključku stavio sve projekte koji će se u dogledno vrijeme nstojati
realizirati i ta sredstva bi služila kao udio u sufinanciranju.
U Ministarstvo je poslano za sufinanciranje našeg udjela za izgradnju vodoopskrbe naselja
Parja-Rogačić u iznosu od cca. 500 000 000 kuna. Ovaj Zaključak moramo donijeti kako bi to
mogli realizirati, kao i sve druge projekte spomenute u prijašnjim točkama dnevnog reda.
Također, Gradonačelnik želi izvijestiti vijeće kako Grad trenutno na tom računu do kraja
godine ima cca. 2 milijuna kuna; to su sredstva Grada dobivena od poreza na dohodak koje je
nažalost, prošla vlada stavila pod konto Državnog proračuna kako bi im se poboljšala
financijska slika. Financijska slika Visa će ove godine biti lošija za tih 2 milijuna kuna koja
se neće kroz proračun prikazati.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu.
Rasprave nije bilo te se Odluka stavlja na glasovanje.

SA 8 GLASOVA ZA ( Stipe Vojković, Silvija Bajsić Batinić, Ante Linčir, Dalibor
Damjanović, Damir Radica, Stjepan Poduje, Luisa Radišić, Marija Mladineo)

DONOSI SE
„Zaključak o sklapanju Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od
interesa za razvoj otoka Visa“

AD- 8 Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
ruralnog naselja Rukavac
Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ Gradonačelniku.
Gradonačelnik, prije obrazloženja prijedloga Odluka želi da se članak 3., stavak treći
( usklađenje s izmjenama i dopunama Prostornog plana Uređenja Grada Visa; izrada u tijekuusvojen konačni prijedlog plana) izbriše budući da Gradsko vijeće nije to još usvojilo.
Na snazi je važeći Urbanistički plan ruralnog naselja Rukavac; Grad je krenuo pripremati
projektnu dokumentaciju za sportsku lučicu u Rukavcu; u Urbanističkom planu se nalazi
idejno rješenje koje nije identično ovom projektu i zbog toga se ne može dobiti građevinska
dozvola i zato se mora krenuti u izmjene i dopune uređenja Urbanističkog plana naselja
Rukavac.

Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu.
Rasprave nije bilo te se Odluka stavlja na glasovanje.
SA 8 GLASOVA ZA ( Stipe Vojković, Silvija Bajsić Batinić, Ante Linčir, Dalibor
Damjanović, Damir Radica, Stjepan Poduje, Luisa Radišić, Marija Mladineo)

DONOSI SE
„Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ruralnog naselja
Rukavac“

AD-9 Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ruralnog naselja Brgujac
Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ Gradonačelniku.
Gradonačelnik iznosi kako u materijalima piše „Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
ruralnog naselja Brgujac“ te također je u materijalima dodano „ Podstražje i Brgujac“ jer je to
u odluci prostornog plana navedena kao jedna zona te se zbog toga to treba izmjeniti
„Podstražje i Brgujac“. U materijalima postoji i skica plana.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Ante Linčir se javlja za riječ te iznosi kako je, prema skici, malo nejasno povećanje
zone, koliko je povećanje i zašto je do povećanja došlo.
Gradonačelnik odgovara kako Urbanistički plan ne određuje građevinsku zonu i povećanje
građevinske zone; Urbanistički plan određuje uređenje infrastrukture, parkirališta, rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa i sl. U Prostornom planu koji je sad u ministarstvu su se vršile
izmjene građevinskih zona, Urbanistički plan samo definira to područje.
Vijećnik Ante Linčir pita, budući da je već otprije bio razgovora o Urbanističkom planu, je li
ikad došlo do rješavanja problema jer je to u skici nejasno.
Gradonačelnik odgovara kako je u skici prikazano područje koje će se obuhvatiti; skica je po
važećem prostornom planu, ne može biti prema prostornom planu koji je sad u izradi.
Predsjednik Gradskog vijeća stavlja odluku na glasovanje.
SA 8 GLASOVA ZA ( Stipe Vojković, Silvija Bajsić Batinić, Ante Linčir, Dalibor
Damjanović, Damir Radica, Stjepan Poduje, Luisa Radišić, Marija Mladineo)

DONOSI SE
„Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ruralnog naselja Brgujac“

AD-10 Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne
zaštite Grada Visa
Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, Tamari BilićStojkovski.
Pročelnica iznosi kako je Zakonom o sustavu civilne zaštite određeno da predstavničko tijelo
mora donijeti odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite.
Gradonačelnik je već donio prijedlog te odluke i suglasnost je dala Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, područni ured Split te je iz Odluke sve jasno.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Ante Linčir navodi kako na Visu djeluje GSS koju bi možda bilo dobro uvrstiti u
Odluci, a gradonačelnik spominje i HEP.
Pročelnica iznosi kako se ništa ne može dodavati jer je sve u skladu sa procjenom ugroženosti
i važećim dokumentima.
Predsjednik Gradskog vijeća stavlja odluku na glasovanje.
SA 8 GLASOVA ZA ( Stipe Vojković, Silvija Bajsić Batinić, Ante Linčir, Dalibor
Damjanović, Damir Radica, Stjepan Poduje, Luisa Radišić, Marija Mladineo)

DONOSI SE
„Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Grada Visa“

Sjednica je završila u 19,30 sati.

ZAPISNIČAR:
Mirjana Sablić, v.r.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA VISA
Stipe Vojković, prof., v.r.

